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Cronfa Bensiwn Caerdydd a’r Fro 
RHEOLIADAU CYNLLUN PENSIWN LLYWODRAETH LEOL 

Ffurflen Enwebu Grant Marwolaeth (Mynegi Dymuniad) 
(Mae’r ffurflen hon yn ymwneud â’r cyfanswm grant marwolaeth yn unig) 

   

Enw:         Cyfanswm at 100% 
   

Cyfeiriad:      
% 

 
   
     

Perthynas â chi (os oes un):            
     

Dyddiad Geni (os yw o dan 18):       
     

     
     

Enw:         Cyfanswm at 100% 
   

Cyfeiriad:      
% 

 
   
     

Perthynas â chi (os oes un):            
     

Dyddiad Geni (os yw o dan 18):       
     

     
     

Enw:         Cyfanswm at 100% 
   

Cyfeiriad:      
% 

 
   
     

Perthynas â chi (os oes un):            
     

Dyddiad Geni (os yw o dan 18):       
     

     

Deallaf fod yr uchod yn nodi fy nymuniadau, y gallaf eu newid ar unrhyw adeg. Rwy’n cydnabod nad oes 
rhaid i chi ymddwyn yn unol â’m dymuniadau. Heb greu unrhyw ymddiriedaeth, neu ymrwymiad rhwymol, a 
heb ddiystyru eich disgresiwn mewn unrhyw fodd, hoffwn ofyn i chi ystyried fy nymuniadau.  

Llofnod:  Dyddiad:   
     

 
Bydd gwybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei phrosesu gan, neu ar ran, Cronfa Bensiwn Caerdydd a’r Fro, at ddibenion gweinyddu’r cynllun. 
Gallwch gael rhagor o fanylion ar ein hysbysiad diogelu data sydd ar y wefan. Os ydych wedi rhoi data personol unigolion eraill i ni, megis aelodau’r 
teulu, pobl sy’n ddibynnol arnoch neu fuddiolwyr posibl dan y Gronfa, sicrhewch fod yr unigolion hynny’n ymwybodol o’r wybodaeth yn yr 
hysbysiad hwn.  
 

1. MANYLION PERSONOL - Cwblhewch mewn priflythrennau bras 

Cyfenw:   Teitl:   
          

Enwau Cyntaf:   
          

Cyfeiriad:  
 

 

          

Dyddiad Geni:  Statws Priodasol:  Rhif Y.G:   
          

Cyflogwr:  Dyddiad cychwyn y gwaith:   
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 1. Os yw cyfandaliad yn daladwy ar eich marwolaeth, bydd eich Ffurflen Enwebiad 
Marwolaeth yn rhoi gwybod i Reolwyr y Cynllun i bwy y dylid talu’r arian.  
 

2. Ni all Rheolwyr y Cynllun gael eu hymrwymo’n gyfreithiol yn sgil enwebiad, a rhaid iddynt 
gadw disgresiwn llwyr o ran talu’r grant marwolaeth. Fodd bynnag, byddant yn gwneud 
eu penderfyniad gan ystyried eich dymuniadau.  
 

3. Gallwch enwebu unrhyw berson, sefydliad neu elusen ac mae modd rhannu’r arian sawl 
gwaith, ond cofiwch fod angen i’r cyfanswm gyrraedd 100%.  Ni allwn dderbyn enwebiad 
sy’n newid un enwebai am un arall h.y. os yw enwebai ‘A’ yn marw, hoffwn enwebu 
enwebai ‘B’. 
 

4. Y fantais o lenwi ffurflen enwebu yw ein bod ni’n gallu talu’r grant marwolaeth yn gyflym 
heb aros i’r Ystâd gael ei setlo, ac fel arfer heb unrhyw faterion Treth Etifeddiaeth.  
 

5. Bydd enwebiad yn troi’n annilys os yw unrhyw un o’r amgylchiadau canlynol yn berthnasol 
ar adeg eich marwolaeth: 
 

 Mae’r enwebai wedi marw 
 Yr enwebai oedd eich priod, partner sifil neu bartner yn byw gyda chi ar adeg yr 

enwebiad (neu ar ôl hynny), ond nid ar adeg eich marwolaeth. 
 Mae’r enwebiad wedi’i ganslo gennych chi, neu wedi’i ddisodli gan ffurflen Grant 

Enwebiad Marwolaeth newydd.  
 Os yw Rheolwyr Cynllun y Gronfa Bensiwn yn penderfynu nad yw’n rhesymol 

neu’n gyfiawn i roi taliad i enwebai. 
 

6. Dylech gadw copi o’ch Ffurflen Enwebiad Grant Marwolaeth llawn a’r nodiadau hyn 
mewn lle diogel.  
 

7. Gallwch ddiweddaru’ch ffurflen enwebiad ar unrhyw adeg, ond bydd pob ffurflen newydd 
yr ydym yn ei derbyn yn disodli’r hen un. Os ydych am newid eich enwebiad yn y dyfodol, 
cysylltwch â’r Tîm Pensiynau ar 029 2087 2334 neu e-bostiwch 
pensiynau@caerdydd.gov.uk. 
 

8. Mae’r ffurflen hon yn rhoi gwybod i ni am eich dymuniadau o ran sut hoffech chi i ni dalu 
eich taliad marwolaeth gan Gronfa Bensiwn Caerdydd a’r Fro. Dylech ystyried gwneud 
Ewyllys i sicrhau bod gweddill eich arian yn cael ei rannu yn unol â’ch dymuniadau. I 
osgoi dryswch, nodwch yn eich Ewyllys y bydd y grant marwolaeth yn cael ei dalu yn unol 
â’ch Enwebiad Grant Marwolaeth. 

 

Dychwelwch y ffurflen hon i: 

Cyngor Caerdydd, Tîm Pensiynau, Ystafell 252, Neuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4UW 


